
SMPTE – ATUALIZAÇÃO DE NORMAS 

SET EXPO PROCEEDINGS – SETEP v. 5 
© 2019 SET - Brazilian Society of Television Engineering / ISSN (Print): 2447-0481/ ISSN (Online): 2447-049X 

11h – 12h20 | Sala 11 | Segunda-Feira – 26 de Agosto 

 

SMPTE – ATUALIZAÇÃO DE NORMAS
Moderador: Paulo Henrique Castro - Diretor de Tecnologia e P&D da TV Globo
`Palestras:

Pat Griffis - President of SMPTE / Vice President Technology, Office of the CTO at
Dolby Laboratories

• MERGULHO PROFUNDO NOS PADRÕES SMPTE
Thomas Bause Mason - Director of Standards Development –SMPTE
Vamos apresentar uma atualização sobre a organização de padrões SMPTE, quais 
os atuais esforços de desenvolvimento de padrões no SMPTE e como o 
desenvolvimento de padrões do SMPTE está se adaptando ao cenário tecnológico 
em evolução. À medida que novas tecnologias são introduzidas, o SMPTE precisa 
transformar seu processo de desenvolvimento de padrões e atender à mudança para 
abordagens baseadas em software e IP. Quais padrões SMPTE estão suportando 
novos formatos de imagem e áudio, a infraestrutura subjacente e os novos aplicativos 
necessários ao setor? Como o SMPTE, como uma organização global, interage com 
outras organizações do setor em todo o mundo? 

  

 

Moderador: Paulo Henrique Castro - Diretor de Tecnologia e P&D da TV Globo 
Engenheiro pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 1996 (PUC-Rio). Trabalhando com a 
Globo desde 1996, onde começou um programa de estágio. Responsável pela padronização da Digitial TV no 
Brasil. - Coordenador do Grupo de Trabalho de Codificação de Áudio e Vídeo do Fórum SBTVD. -Chairman do 
ABNTCommitee para TV Digital (Associação Brasileira de Normas Técnicas, Ramo ISO do Brasil). - Ponto de 
contato para o Subgrupo A - Especificações, no Grupo de Trabalho Conjunto Brasil-Japão para a iniciativa de 
Televisão Digital - Membro da SET (Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão) desde 1996. Também 
membro de muitas sociedades do IEEE (CommSoc, BTS, MTT , CE) e SMPTE 

 

Pat Griffis - President of SMPTE / Vice President Technology, Office of the CTO at Dolby Laboratories 
Como Vice-Presidente de Tecnologia do Escritório de Chefe Oficial de Tecnologia da Dolby, Patrick Griffis está 
encarregado de ajudar a definir futuras estratégias tecnológicas para a companhia, o que inclui identificar e 
rastrear tendências técnicas chave, realizar a devida diligência técnica e apoiar iniciativas de tecnologia 
avançada para a companhia. Ele tem sido um porta-voz ativo da companhia no tópico de imagens de nova 
geração e, particularmente, “better pixels” (pixels melhores) – um termo que ele cunhou para High Dynamic 
Range somado a Wide Color Gamut. Antes de se juntar à Dolby, Pat passou 10 anos na Microsoft liderando a 
estratégia global de padrões de mídia digital, a adoção da Digital Living Network Alliance (Aliança para rRedes 
Domésticas Digitais) como patamar padrão para compartilhamento de mídia no Windows 7 e a padronização 
da tecnologia do Windows Media Video como um padrão internacional da SMPTE (Sociedade de Engenheiros 
de Televisão e Filme). Antes da Microsoft, Pat passou 15 anos na Panasonic em cargos sêniores de gerência, 
incluindo Vice-Presidente de Desenvolvimento Estratégico de Produtos na Panasonic Broadcast, onde ele 
conduziu a estratégia de HDTV da Panasonic para os EUA. Pat começou sua carreira na RCA, ganhando oito 
patentes no design de produtos para TV. 

DISTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL 
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Thomas Bause Mason - Director of Standards Development -SMPTE 
Thomas Bause Mason é o Diretor de Desenvolvimento de Padrões da Sociedade de Engenheiros de Cinema e 
Televisão (SMPTE). Na SMPTE, ele é responsável por manter a infraestrutura técnica para a comunidade de 
padrões e para o escritório doméstico do SMPTE. Bause Mason, ex-proprietário da Open Media Consulting, 
iniciou sua carreira em Colônia, na Alemanha, como programador de computador para softwares de automação 
nas indústrias nuclear e automobilística. Antes de se mudar para Los Angeles, Bause Mason trabalhou na West 
German Television (WDR) e no Cologne Broadcasting Center, onde liderou o departamento de controle de 
qualidade. Em Los Angeles, tornou-se um consultor de pós-produção e depois construiu e gerenciou as 
operações de codificação da Ascent Media. Juntando-se à NBCUniversal em 2005, ele se concentrou em 
tecnologias emergentes, passando dois anos em Londres para apoiar os negócios internacionais da empresa. 
Ao longo de sua carreira, Bause Mason auxiliou organizações do setor no desenvolvimento de padrões, 
recomendações técnicas e relatórios de grupos de estudo. Ele possui várias patentes e é membro do SMPTE. 
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